
SOLUTIONSSOLUTIONS
PRIEKULES VIDUSSKOLAS AVĪZE

ŠAJĀ NUMURĀ
REDAKTORA SLEJA
DECEMBRIS
DZIMŠANAS DIENU TRADĪCIJAS 12.KLASĒ
ZIEMASSVĒTKU SKAISTUMS
ZIEMASSVĒTKU ROTĀJUMI
INTERVIJA AR MŪSU PULCIŅA DALĪBNIECI 
ĒRIKU
INTERVIJA AR KATI

un ikdienišķs. Satikt savējos visur
un vienmēr, apmeklēt pasāku-
mus un kultūras vietas, apciemot 
mīļos, braukt ceļojumos un, protams,
arī mācīties klātienē, satiekot 
gan klasesbiedrus, gan skolotā-
jus. Jā, šajā gadā ikvienam no mums
izpalika dažādas “normālās” dz-
īves ierastās aktivitātes, taču ticu, 
ka arī šajā gadā ikviens esam
piedzīvojuši skaistus un priecī-
gus mirkļus! Meklēt un priecāties 
par visām mazajām un lielajām
lietām, kuras piedzīvotas. Svinēt 
visas mazās un lielās uzvaras! 
Pateikties par pašsaprotamo un
priecāties par visu, kas mums ir 
dots! Šie būs citādāki Ziemassvēt-
ki, būs arī citādāka jaunā gada
sagaidīšana, taču svētki nav par to, 
kas tev ir apkārt, svētki ir par to, 
kas ir tavā sirdī! Lai šajos svētkos
tava sirds priecājas un patie-
si novērtē to, kas nepelnīti dots!

Priecīgus svētkus vēlot,
Marta

Tā kā ir nozīmīga gada beigas, jo 
2020. gadā visiem 12. klases skolēniem 
paliek 18 gadu, nolēmu uzrakstīt
noslēdzošo rakstu par mūsu klases 
tradīciju – apsveikšanu 18. dzimšanas 
dienā. Šā gada martā es rakstīju
tādu pašu rakstu par ziemas jubi-
lāriem: Ēriku, Lindu, Endiju, Kitiju, 
Megiju un mani (Andu). Šo rakstu
veltīšu pavasara, vasaras un rudens 
jubilāriem: Elīnai, Agatei, Eliza-
betei, Martai, Anastasijai, Ērikai un
Marekam. Marta rakstā es teicu, ka ir 
maza dzimšanas dienu pauzīte no mar-
ta līdz maija beigām, kad pilngadīgas
kļūst Elīna un Agate. Elīnas dz-
imšanas dienas apsveikums bija per-
fekts. Mēs sameklējām bildes ar Elīnu
un izveidojām klases video sve-
icienu, bet ar to viss nebeidzās... 
Mēs norunājām, ka iesim ciemos un
apsveiksim Elīnu. Viņa neko nezinā-
ja līdz mirklim, kad iesoļojām viņas 
sētā ar puķu pušķiem un baloniem.
Elīna sagaidīja mūs ar asarām acīs, 
jo redzēja mūsu video apsveikumu, 
bet galvenā dāvana bija mini ZOO
apmeklējums visai ģimenei. Pēc 
divām dienām bija Agates dzimšanas 
diena. Mēs viņu apsveicām tieši
pusnaktī un uzdāvinājām groziņu 
ar dažādām skaistumlietiņām. Un 
tad jau atkal bija maza dzimšanas
dienu pauzīte līdz augustam, kad 
dzimšanas dienu svinēja Eliza-
bete un Marta. Katrai bija sagādāta

REDAKTORA SLEJA
Sveiks lasītāj.
Beidzot klāt ir decembris, Ziemassvētki. 
Godīgi sakot, šogad šo laiku gaidīju jau 
sen. Nedaudz skumji, ka šogad šie svētki 
jāpavada savādāk kā citus gadus, kad varē-
jām satikt savus radus un  draugus. Taču šis 
būs laiks, ko varēsim pavadīt kopā ar savu 
ģimeni, kas arī ir ļoti jauki. Svarīgākais, ka 
visi esam veseli un stipri. Gaišus un prieka 
pilnus šos svētkus. Būsim optimisma pil-
ni un cerēsim, ka Jaunas gads nesīs mums 
daudz pārsteigumus. Vai redzēji 12.klases 
sveicienu Ziemassvētkos? Ja vēl nepaspēji 
noskatīties, tad noteikti to noskaties. Priecī-
gus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Elīna Putniņa 

DECEMBRIS
Šis gads pavisam noteikti ir bi-
jis citādāks nekā plānojām vai cerē-
jām. Esam piedzīvojuši daudz dažādu
pārmaiņu un pārdzīvojumu, taču 
ticu, ka cauri visiem šiem notiku-
miem mēs esam auguši. Mācījušies
un auguši dzīvei – novērtējot to, 
kas iepriekš bijis tik pašsaprotams 
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dāvanu karte, bet kopīgs apsveiku-
mu pārsteigums jeb klases vakars 
bija paredzēts augusta pašās beigās.
Vasara beidzās ļoti patīkami, un 
pienāca arī oktobris, kad Anasta-
sijas dzimšanas diena sakrita ar
Skolotāju dienu un fotografēšanos 
skolā. Kad klases stundā apsveicām 
mūsu klases audzinātāju Z. Važu
Skolotāju dienā, pārsteigums bija 
arī Nastjai, kura nemaz negaidīja 
savu apsveikumu dzimšanas dienā.
Nastjas dāvana bija šokolādes mafi-
ni un liels ziedu kalns. Bet vēl lielāks 
pārsteigums bija Ērikai, kad mēs
viņu apsveicām tieši pirms rudens 
brīvlaika. Mēs izdekorējām klasi ar 
košām papīra virtenēm, sanesām
daudz gardumu un uzklājām galdu. 
Tas bija ļoti jauks apsveikums, jo 
mēs zinājām, ka tā ir pēdējā reize,
kad skolā vēl tiksimies klātienē. 
Pēc mēneša pienāca arī mūsu 
jaunākā klasesbiedra – Mareka -
dzimšanas diena. Mareku mēs esam 
iesaukuši par aģentu, tāpēc mums 
likās smieklīgi, ja tas tiktu kaut kā
iemūžināts. Tagad Marekam ir 
krūzīte, uz kuras ir rakstīts “aģents 
007 Mareks”. Šis bija pavisam neliels 
ieskats absolventu klases tradīcijā. Es 
domāju, ka mēs turpināsim apsveikt
klasesbiedrus arī nākamajās dz-
imšanas dienās. Tās emocijas, ko 
mēs piedzīvojām, bija tik patīkamas,
neatkārtojamas un pozitīvas, 
tādēļ es citām klasēm ie-
saku arī iedibināt šo tradīciju.

Anda Brauna

ZIEMASSVĒTKU 
SKAISTUMS

 Atceros, kad es gāju trešajā klasē, 
bija daži skolēni, kuri man draugi-
em.lv rakstīja neapmierinātības pil-
nas vēstulītes, taču tagad mēs par to 
pasmejamies. Patiešām nezinu, vai 
man ir skauģi, vismaz neesmu ar tiem 
sastapusies vai par tiem dzirdējusi!

Reizēm šķiet, ka tu esi visur. Nespē-
ju pat iedomāties SOLUTIONS, debašu klu-
bu bez tavas klātbūtnes. Un kur nu vēl 
- skaistā dejotāja. Kurus cilvēkus tu ap-
brīno? Kādas īpašības viņiem piemīt?

Nevaru iedomāties konkrētu personu, 
taču es visvairāk apbrīnoju mērķtiecī-
gus un radošus cilvēkus. Arī mūsu skolā, 
manuprāt, ir ļoti motivējoši skolēni 
un skolotāji, kuri raksta projektus un 
apceļo pasauli. Cilvēki, kuri izman-
to iespējas ir uzvarētāji un ieguvēji.

Ceru, ka aina tev skaidra, ko citi par 
tevi domā. Noraksturo sevi 3 vārdos.

Man nekad nav bijis svarīgi, ko citi 
domā par mani. Man svarīgs ir tāda 
cilvēka viedoklis, no kura es varu kaut 
ko mācīties, kurš man ir nozīmīgs. 
Sevis raksturošana ir diezgan sarežģī-
ta, es teiktu, ka es esmu apzinī-
ga, mērķtiecīga un daudzpusīga.

Ērika, kāda būtu tava ideālā diena šajos 
pandēmijas apstākļos? Sāc ar pamošanos.

Patiešām interesants jautājums. Mana 
ideālā diena šajos pandēmijas ap-
stākļos būtu, ja es pamostos no rīta, 
ieslēgtu telefonu un izlasītu, ka karantī-
na ir beigusies un covid vairs nepastāv, 
varētu beidzot satikt savus tuviniekus, 
kuri dzīvo ārzemēs, aizbraukt uz 
iepirkšanās centru un izbaudīt brīvību.

Svētku skaistums neatkārtojamais,
Mums sirdī paliks, lai cik laiks uz 

priekšu ies.
Un sniega baltums mums atmiņā 

būs,
Lai arī tas nebūtu.

Skaistie ģimenes mirkļi mums 
vienmēr sirdi sildīs,

Kad mums skumjš prāts būs.
Un Ziemassvētku smaržas vienmēr 

paliks atmiņā,
Lai, kas pa mēnesi būtu.

INTERVIJA AR MŪSU PULCIŅA 
DALĪBNIECI ĒRIKU

Priecīgus un gaišus svētkus visiem!
Gustavs Einis

Ērika, nu ir tava kārta atbildēt uz 
maniem ‘’gudrajiem’’ jautājumiem. 
Zini, tavs prāts, gudrība, emocionālā 
inteliģence, manieres, miers, elegance 
ir atstājušas tik neaizmirstamu iespaidu 
uz apkārtējiem un mūsu Erasmus+ pro-
jektu partneriem, ka šķiet, tevī ir ielikts 
tik daudz pozitīva un skaista, cik vien 
iespējams. Kā tu domā, vai tev ir skauģi?
Par to es nekad neesmu aizdomājusies, 
jo pati neesmu skaudīgs cilvēks un ne-
salīdzinu sevi ar kādu, par citu cilvēku 
panākumiem ir jāpriecājas. Domāju, 
ka no citiem cilvēkiem vienmēr var 
kaut ko iemācīties vai iedvesmoties.
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Par to, cik gudra esi, liecina arī tava neiztrūk-
stoša klātbūtne stipendiju komisijas sēdēs. 
Ko tu varētu iemācīt saviem vienaudžiem?

Es ieteiktu vienaudžiem izmantot iespē-
jas, piedalīties pulciņos un nebaidīties 
izteikt savu viedokli. Bieži dzirdu, kā 
mani vienaudži par kaut ko sūdzas, taču 
vajag darīt, citādāk nekas nemainīsies. 
Runājot par iespējām un pulciņiem, 
esmu pieradusi pie tā, ka man vienmēr 
papildus mācību stundām, ir vēl kāda 
nodarbošanās, es to daru brīvprātī-
gi, jo apzinos, ka tas papildina manas 
zināšanas. Ieteiktu dzīvot tā, lai vien-
mēr būtu kāds mērķis, kuru sasniegt.

Kāds ir vislielākais risks, ko esi uzņēmusies?

Nevaru teikt, ka daudz esmu riskē-
jusi. Dzīvē vairākkārt jāveic lēmumi 
un izvēles, kas ir sava veida riskēša-
na. Mana pieredze vēl nav tik liela, 
lai es varētu minēt lielus riskus, man 
liekas, ka lielākais risks man vēl ir 
priekšā -  profesijas izvēle, jo nekad 
jau nevaru būt pilnīgi pārliecinā-
ta, ka izvēlēšos sev vispiemērotāko. 

Vai klasē ir bijusi situācija, ka tavs un klases-
biedru viedoklis ir atšķīries? Kā to risinājāt?

Nevaru uzreiz iedomāties konk-
rētu situāciju, mūsu klase ir ļoti 
draudzīga un forša, nekādas dom-
starpības un pārpratumi nav bijuši. 
Ja nu rastos tāda situācija, domā-
ju, ka mēs to vienkārši pārrunātu 
un nonāktu pie kaut kā kopīga.

Ko tu izbaudi  visvairāk, mācoties 
vidusskolas pēdējā klasē?

Ir grūti kaut ko izbaudīt, jo apzinos, 
ka šis ir pēdējais gads, kad varu sa-
tikt savus klasesbiedrus un skolotājus, 
taču tas nav iespējams, jo ir karantī-
na, viņus es varu satikt tikai virtuāli.

Ko tu pastāstītu par mūsu avīzi/koman-
du cilvēkam, kurš neko par to nav dzirdējis?

Es pati jau vairākus gadus iesais-
tos skolas avīzē, vislielākais prieks ir 
mēneša beigās, kad var redzēt mūsu 
izveidoto avīzi un izlasīt daudz-
veidīgos rakstus. Vislabāk atmiņā 

palikuši mūsu Ziemassvētku pasāku-
mi, kur dāvinājām cits citam dāvanas, 
spēlējām spēles un vienkārši dalījāmies 
ar aizraujošiem dzīvesstāstiem. Žēl, ka 
šogad nevaram rīkot mūsu ikgadējo 
pasākumu... Skolas avīzē iesaistās pa-
tiešām kolosāli cilvēki, visi ir ļoti zinoši 
un sirsnīgi, mūsu komanda man vi-
ennozīmīgi pietrūks. Noteikti iesaku 
jaunāko klašu skolēniem iesaistīties, 
jo tas ir ļoti liels ieguvums sev. 

Kas tev sagādā vislielāko gandarījumu skolā?

Vislielāko gandarījumu man sagādā 
mūsu skolas audzēkņu sasniegu-
mi eksāmenos, konkursos un 
olimpiādēs. Šo sasniegumu dēļ, 
mūsu skolu ievēro un novērtē, gan-
darījums ir mācīties Priekules vi-
dusskolā un to veiksmīgi pabeigt.

Kas tev patīk tavos draugos?

Man patīk viss manos draugos, tāpēc 
jau viņi arī ir mani draugi. Viņi ir ļoti 
izpalīdzīgi, vienmēr dod vislabākos pa-
domus un galvenais, es vienmēr varu 
viņiem uzticēties. Kaut kā ir sanācis, 
ka lielākajai daļai manu draugu patīk 
gatavot, tāpēc mani bieži pārsteidz ar 
dažādiem pašceptiem gardumiem.

Ja savai māsai Evelīnai varētu iedot tikai vi-
enu padomu visai dzīvei, ko tu viņai teiktu?

Vienmēr tiecies pēc saviem mērķiem 
un dari visu, lai tos sasniegtu!

Ja tev tūliņ pat iedotu vienu mil-
jonu eiro (bez saistībām), ko tu iesāktu?

Es neskrietu uzreiz visu ķert un pirkt, 
ko vien acis redz. Noteikti ieguldītu lie-
lu daļu izglītībā un turpmākajā dzīvē.

Ja tu varētu redzēt virs cilvēku gal-
vām vērtējuma skalas, ko tās mērītu?

Es noteikti gribētu redzēt to, cik cil-
vēki ir godīgi un patiesi. Cilvēki ļoti 
bieži ‘’uzvelk maskas’’, tāpēc nekad 
nevar zināt, kāds cilvēks patiesībā ir.

Ērika, jau noteikti pamanīji, ka sākās jautāju-
mi ar-Ja..Tas nozīmē, ka sekos vēl un būs, ko 
padomāt. Man ir ļoti interesanti dzirdēt tavas 

atbildes, domājams, ka citiem arī. 
Ja skolotāji šonedēļ spētu dz-
irdēt tavas domas, ko viņi dzirdētu?

Tā kā šonedēļ izlika atzīmes, tad 
skolotāji dzirdētu to, cik apmier-
ināta un pateicīga esmu par iegūta-
jām atzīmēm un zināšanām. Novēlu 
viņiem priecīgus Ziemassvētkus un 
Laimīgu Jauno 2021. gadu, cerams, ka 
nākošais gads būs labāks par 2020to!

Ja tu varētu lasīt skolotā-
ju domas par tevi, ko tu atklātu?

Nemāku uz šo jautājumu atbildēt, ceru, 
ka domas ir pozitīvas, jo par citiem 
cilvēkiem arī neko sliktu nedomāju.

Ja tev būtu sava karaļvalsts, kā-
dus likumus tu izdotu?

Interesants jautājums, pārsvarā 
visi likumi man liekas jau ir ievi-
esti. Es ieviestu likumu, lai cilvēki 
biežāk smaidītu un biežāk izteiktu 
cits citam komplimentus, manuprāt, 
tas padarītu cilvēkus laimīgākus!!

Ērika, liels paldies par saturīgo interviju. 
Saglabāsim to, lai pēc gadiem vēlreiz pār-
lasītu un atklātu, cik tu esi fantastisks cilvēks.

Intervēja Zaiga Strelēviča.
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Kā jau visiem zināms mācibu gads 
jau ir iepusēji, ir pienācis pirmā se-
mestra nobeigums, tuvojas ziemas 
brīvlaiks. Liels prieks, ka arī attālināti 
mūsu avīzes kolosālā komanda turpi-
na darboties. Tie, kuri ir lasījuši avīzi 
‘’SOLUTIONS’’, noteikti zina, cik inte-
resanti un daudzveidīgi ir mūsu raksti. 
Nav pirmā reize, kad runājam par to, 
ka lielākā daļa skolotāju un skolēnu 
nelasa mūsu avīzi, jau 2019. gadā 
rakstīju par to, ka vajadzētu reklamēt 
mūs. Kāda skolniece saka:,, Es sāku 
avīzi lasīt tikai pāris mēnešus atpa-
kaļ, jo nemaz īsti nezināju, ka tāda 
ir, sāku runāt ar draudzeni un viņa 
pieminēja, ka jāraksta raksts avī-
zei. Tikai tad sāku interesēties, kur 
tādu atrast, pat skolas mājaslapā va-
jadzēja ilgi meklēt, kamēr atrod.’’
Mūsu avīzi vairākkārt paslavē cilvēki, 
kuri pat nemācās mūsu skolā.  Esam 
novērojuši, ka skolas facebook mā-
jaslapa ir ļoti aktīva un bieži publicē. 
Avīzes komanda jau iepriekš ir prasī-
jusi, lai reklamē mūsu avīzi arī face-
book mājaslapā, tādā veidā vairāk cil-
vēku būs informēti par tās eksistenci. 
Kāds skolas skolēns saka:,,Man šķiet, 
ka mūsu skolas avīze ir ļot interesanta, 
ne visās skolās tāda ir, tāpēc vajadzētu 
par to vairāk runāt un to reklamēt. 
Domāju, ka varbūt kādas  5 skolotājas 
izlasa to, tāpec neesmu pārsteigta, ka 
skolēni par to neko nezina.” Ne reizi 
nav bijis tā, ka kāds ‘’no malas’’ pienāk 
klāt un tieši paslavē kādu rakstu, kas 
ir skumji, jo cilvēki biežāk komentē 
tieši negatīvās lietas, saprotams, ir grū-
ti pateikt kaut ko labu. Divus gadus 
pēc kārtas mūsu komanda piedalī-
jās lekcijās Rīgā un daudzi paslavēja 
avīzi ,,SOLUTIONS’’, taču pat skolas 
svinīgajās līnijās, neviens nepiemin, 
kur nu vēl pasaka labus vārdus par to. 
Bet mēs esam pozitīvi un paši arī 
spējam novērtēt savu paveikto. Liels 
prieks, ka ir cilvēki, kuri atbalsta mūs 
un dod padomus! Mēs turpināsim dar-
boties, karantīna mūs neapturēs. Cer-
ams, ka nākošajā gadā mūsu avīzi lasīs 
vairāk un vairāk. Lai visiem mīļi, silti 
Ziemassvētki un lielisks Jaunais gads!

Jūsu cienījamais, atklātais Mr.X.

  Ziemassvētki ikkatram no mums ir 
ļoti īpašs un skaists laiks. Ziemassvēt-
ki ir dāvanu laiks, kā arī tuvinieku 
kopā saiešanas laiks. Lai šie svētki 
būtu izdevušies, dažām lietām ir ļoti 
liela nozīme šajos svētkos. Viena no 
Ziemassvētku svarīgākajām lietām 
ir rotājumi. Mēs nespētu iedomāties 
Ziemassvētkus bez eglītes rotāšanas, 
bez māju rotāšanas ar lampiņām, kā 
arī bez iekštelpu rotāšanas. Ir daļa 
cilvēku, kuri rotājumus pērk veika-
los, bet ir arī daļa cilvēku, kuri rotā-
jumus veido paši, šādā veidā ietau-
pot naudu un iegūstot lielāku prieku 
par padarīto. Un es apskatīju rotāju-
mu idejas internetā un realizēju tās.
Kur tad Ziemassvētki bez snieg-
pārslām? Un kas gan var būt labāks 
par vecajām, labajām papīra sniegpārs-
liņām? Sniegpārslas, manuprāt, ir vi-
ens no tradicionālākajiem rotājumiem 
Ziemassvētkos. Man pašai ļoti patīk tas 
process, kad veido savas sniegpārslas 
un kad rotā savu istabu ar tām. Para-
sti es savas istabas logus un spoguli 
izgreznoju ar sniegpārslām. Kā arī es 
tamborēju sniegpārsliņas, lai ar tām 
izrotātu eglīti. Tas izskatās ļoti klasiski 
un vienkārši. Un it īpaši daudzām Lat-
vijas skolām logi un klases izrotātas ar 
pašu skolēnu veidotajām sniegpārslām. 
No papīra var uztaisīt ļoti daudz dažā-
du rotājumu, internets ir pārpildīts ar 
daudzām idejām, tās ir tikai jārealizē.
Es uztaisīju no papīra veidotas eg-
lītes, kuras, noliekot pie Ziemassvēt-
ku lampiņām, izskatās ļoti skaisti. 
Mūsdienās viens no populārākajiem 
Ziemassvētku rotājumiem ir gaismas 
bumbu virtenes. Šīs bumbu virtenes 
popularitāti ieguva nesen,un tagad 
pieprasījums pēc tām ir ļoti liels.

Bet šīs bumbu virtenes nav tikai Zie-
massvētku rotājums, varbūt arī kā viens 
no istabas dekoriem ikdienā. Lai šādu 
gaismas bumbu virteni uztaisītu, ir ne-
pieciešams daudz laika un precizitāte, 
un liela apņemšanās, lai padarītu dar-
bu līdz galam. Liela nozīme ir diegiem 
un baloniem, no tā būs atkarīga kval-
itāte. Un dažiem jauniešiem ir aizsācies 
neliels bizness, pārdodot paštaisītas 
gaismas bumbu virtenes. Pagājušajā 
gadā Priekules kultūras namā noti-
ka labdarības tirdziņš, kurā darbojās 
rokdarbnīcas. Vienā rokdarbnīcā dar-
bojās Priekules vidusskolas skolēnu 
domes pārstāvji, un, šo skolēnu ideja 
bija paštaisīti rotājumi eglītei-koka ri-
pas apgleznot,aplīmēt ar spīguļiem, kā 
arī pie šīs koka ripas piestiprināt auklu, 
lai pakarinātu eglītē. Es šajā rokdarb-
nīcā darbojos, un bērniem ļoti pati-
ka šī ideja, un viņi varēja izpausties 
ar savām  idejām un savu krāšņumu. 
Un es arī, kā piemiņu no šī pasāku-
ma, uztaisīju savu rotājumu eglītei. 
Ziemassvētku rotājumi palīdz radīt 
īpašu svētku  noskaņojumu mājās. Un 
es domāju, ka ikkatram no mums ir liels 
prieks ieraudzīt izrotātus māju logus un 
māju apkārtni. Lai katrā cilvēka sirsniņā 
ir šī Ziemassvētku sajūta un noskaņa! 
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! 

Linda Jaškus

MISTERS X ZIEMASSVĒTKU 
ROTĀJUMI

PRIEKULES VIDUSSKOLA



INTERVIJA AR KATI

Kur tu patreiz atrodies? Ar ko nodarbojies?
Kopš novembra dzīvoju Dāni-
jā, taču paralēli studēju arī Rīgas 
Tehniskajā universitātē un Latvi-
jas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

Vai tev ir kāds mērķis/sap-
nis, kuru tu vēlies piepildīt?

Ļoti, ļoti gribu suni. Ceru, ka Zie-
massvētku vecītis lasa jūsu avīzi.

Raksturo sevi, izmantojot 3 vārdus!

VIENMĒR GRIBU SALDUMUS.

Ja tu varētu atgriezties sko-
las solā, ko tu darītu savādāk?

Lielākajai daļai skolotāju biju kā 
skabardziņa… to noteikti main-
ītu. Vai cītīgāk mācītos? Ļoti šaubos.

Vai tev pietrūkst klasesbie-
dri? Vai tiekaties/sazināties?

Esmu gatava iemainīt ikvienu 
savu kursa biedru pret klases bie-
driem. Kopš absolvējām, šķi-
et, ka kontakts ir tikai uzlabojies.

Tavai audzinātājai tu ļoti pietrūksti. Kāpēc?

Ar klases audzinātāju man bija tu-
vākas attiecības nekā pārējiem. 
Manuprāt, tas ir mūsu silto un at-
klāto sarunu dēļ. Skolotāja Zaiga 
prata nolasīt domas pēc emocijām. 

Kas Tev  visvairāk pietrūkst no Pvsk?

Tautas deju mēģinājumi un kon-
certi. Deju pasniedzēja Sinti-
ja Kļaviņa, kura dziedāja, ka   
viņa kā roka un mēs kā maize! 

Kas ir Tavs spilgtākais noti-
kums Priekules vidusskolā?

Ilgi un dikti domāju kuru lai izvēlos. 
Kad klases biedri patrepē izlēma cept 
pelmeņus, skolā nebiju. Bet reizē, kad 
viņi mani izaicināja aizdedzināt lineā-
lu krievu valodas klasē, lai pārbaudītu 
vai darbojas dūmu detektors, gan. To-

dien laiks ārā bija visai nepatīkams un 
visiem skolēniem nācās doties laukā. 
Par šo notikumu atzināmies vecākiem 
tikai šogad, gredzenu vakarā. Tētis, 
ugunsdzēsējs, bija diezgan šokēts.

Eksāmenu laiks skolā. Kādas emocijas?

Atceros, ka līdz pēdējam brīdim, sakru-
stotiem pirkstiem cerēju, ka tos atcelts.

Ko Tu varētu novēlēt nākamiem Prieku-
les vidusskolas absolventiem ?

Baudiet ik mirkli vidusskolā! Bez-
rūpīgāk un vieglāk nekad vairs nebūs.

Pabeidz teikumus!
Pēc 10 gadiem man... būs viss, ko es tagad 
vēlos.
Tagad es vēlētos... lielu saldējuma kasti.
Man visvairāk pietrūkst... skolotājas Guntas 
joki, matemātikas stundās.

Liels paldies Katei par šo jauko interviju!

Intervēja Elizabete Lendele

Skolotājs, konsultants:
Zaiga Strelēviča
Koresponenti:

Elizabete Lendele
Ērika Anīte

Gustavs Einis
Linda Jaškus
Anda Brauna
Ieva Bērziņa

Elīna Putniņa
Marta Roga

Datorgrafika:
Raivo Dirnēns
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